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Marokon sortu zen Reda Zine (Casablanca, 1977) kazetaria. 
Jaioterriko l’boulevard musika jaialdiaren sortzaileetakoa 
da. Bolonian (Italia) bizi da, eta 2015ean The Long Road to 
the Hall of Fame aurkeztu zuen, Tony Kingen bizitza ardatz 
hartuta. Futbolari, aktore, ekintzaile politiko eta Public Enemy 
taldearen segurtasun arduradun izandakoaren bizitzaren 
bidez, AEBetako afroamerikarren azken hamarkadotako berri 
ematen du. Otsailean gurean izan zen filma aurkezten.

Casablancako eszena alternatiboan hasi 
zinen.
Antzoki okupatu batean hasi ginen, era-
gile talde txikia ginen, musikari, kazeta-
ri, teknikariak… Elkarte moduan hasi gi-
nen antolatzen, areto txikiak alokatuta, 
eta ohartu ginen gu bezala beste jende 
asko ere gauzak egiteko gogotsu zegoe-
la… L’Boulevard festibala bilakatu zen 
denborarekin.

Ez zen erraza izango 90eko marokon?
Iritzi publikoa eta hedabideak ez zeu-
den musika tradizionala edo pop musi-
kaz haragoko adierazpenetara irekita, 
muturrekotzat hartzen ziren bultzatu 
nahi genituen heavy metal eta hip-hop 
estiloak. Egin kontu, 1997 inguruan ez 
zegoen internet egun bezain garatuta, 
telebistan aukerarik ez eta VHS zintak 
elkarbanatzen genituen. Barne Minis-
terioa oso gogor ari zen orduan, ostra-
zismo handia zegoen, izua eta zentsura 
nonahi. 

Errepresioa etorri zen orduan.
Arrakasta itzela lortzen hasi ginen, bai-

na Gobernutik, islamistengandik eta 
eskuinetik oro har, gero eta eraso han-
diagoak zetozen. Trantsizio garaia zen, 
Hassan II.aren heriotzaren ostean, bai-
na Kultura Ministerioak ez zuen guk 
egindakoa kulturatzat hartzen. “Men-
debaldearen degenerazioa zarete, in-
perialismoarena”, esaten ziguten. Gero 
atxiloketak etorri ziren: 2003ko otsai-
lean, kontzertu baten ostean, hamalau 
lagun euren etxeetan atxilotu eta kar-
tzelaratu zituzten. “Satanismoa” lepo-
ratu zieten. Prozesu kafkiarra izan zen, 
galdera inozoak egiten zizkieten, etxean 
kamiseta beltzak eta kandelak zituztela 
frogatzat aurkeztu...

Zein izan zen gizartearen erantzuna?
Irakeko inbasioaren garaia zen eta, Ma-
rokon, amerikar inbaditzaileekin lotzen 
gintuzten gu. Babes kanpaina antolatu 
genuen atxilotuekin, baina Marokoko 
hedabideak eta iritzi publikoa kontra 
genituen, eta barnealdean oso jende gu-
txik eman zigun laguntza. Aipagarriena 
izan zen berunezko urteak bizi izanda-
ko ezker muturreko sindikalista zahar 

reda Zine. dokumentalgilea

Islamaren  
nazio beltza

“Ghetto-a munduaren periferia da, eta 
tony king-Malik Farrakhan ibili zen Na-
tion of Islamen metaforikoa da islama;  
mezan bezala aritzen dira kantuan, 
korana eta biblia aipatzen dute... hur-
bilketa sinkretikoa da. Ulergarria da: 
zuriek erlijioa ezarri zieten, baina ezin 
da zentsuratu barne ahotsa, kantak, al-
darte hori. begiratu beltzen elizak eta 
konturatuko zara. Arrazakeria arazo 
handia dago Aebetan, deshumaniza-
zio historia luzea dute, baina ez daude 
prest erreparaziorako. Gil scott-he-
ron-ek esan bezala: nork ordainduko 
du erreparazioa nire arimarentzat? 
bada, hasteko, historia lehoiaren ikus-
puntutik kontatu behar da, ez ehizta-
riarenetik”.

“Historia lehoiaren 
ikuspuntutik kontatu nahi 
dut, ez ehiztariarenetik”
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batzuek emandako babesa. Horietan na-
barmendu zen hil berri den Amale Sa-
mie kazetari eta anarkista. Apolitikoak 
ginen baina beraiek abokatuak bilatu 
eta lokalak utzi zizkiguten babesa an-
tolatzeko.

Eta kanpoan?
Ni ordurako Marokotik at nintzen, zo-
rionez, eta kanpotik lagundu ahal izan 
nuen, Internet bidez, lagunen alde-
ko kanpaina egiten, baina Maroko eta 
Frantziako erregimenak elkar hartuta 
egon dira beti eta erabateko isiltasu-
na zegoen Frantziako hedabideetan, 40 
egunez ez zuten aipamenik egin. Egun 
batean, Le Mondek azalean atera zuen 
gaia, ondoren Liberation etorri zen eta... 
biharamunean lagunak askatu zituzten. 
Bestalde, handik aste gutxira, beste ha-
malau gaztek, ez rockeroak, Al Qaedak 
burmuina garbitutakoak baizik, eraso 
suizidak egin zituzten Casablancan. Ho-
rrek erabateko aldaketa eragin zuen Go-
bernuaren jarreran, eta handik aurrera 
L’Boulevard festibalari laguntza ematen 
hasi ziren.

parisen geratu eta zinegintzara jo zenuen 
orduan.
Sorbonan identitateen eraikuntzan te-
lebistak duen eragina ikertu nuen. Ikas-
ketak bukatu eta kazetari aritu nintzen, 
irrati bitan eta Amale Samiek sortutako 
aldizkari batean Frantziako berri emaile 
hasi nintzen, baina bi urtetako presioek 
eta zentsurak itxiarazi zuten aldizka-
ria. Marokora bueltatzeko asmoa nuen 
baina ikaskide Italiar batekin ezkondu 
eta Bolognara jo nuen. Bertan irrati ba-
tean etorkinekin hasi nintzen lanean, 
eta Bolognako Cinetecarekin lan egiten. 
Marokoko musika eszenaren inguruko 
dokumentala egin nuen eta, ondoren, 
Cinetecaren laguntzaz, Bologna, Buka-
rest, Sevilla eta Riga hirietan integra-
tutako etorkinen istorioak jaso zituen 
This is mys story. Or Ours? egin nuen. Hor 
lortutako diru apurrak The Long Road to 
the Hall of Fame, nire kasa egiteko gasta-
tu nituen gero.

txiripaz egin zenuen topo tony King-ekin?
Bai, Obamak AEBetako agintea hartu 
zuen garaian, Public Enemy taldeko 

Chuck D abeslariari elkarrizketa egin 
nahi nion Obamaren garaipenaz, L’Bou-
levard-en aldizkarirako. Berarengandik 
pasatu behar izan nuen, Public Enemy 
taldearen segurtasun arduraduna zela-
ko. Berak kontatu zidan NFLn jokalari 
ibili zela, blacksploitation mugimendua-
ren garaian aktore, Nation of Islam-en, 
Malik Farrakhan izena hartuta... Ez nion 
sinesgarritasun handirik eman, baina 
gero Googlen hasi nintzen bila eta... Ene! 
bera zen! Berari buruzko filma egite-
ko proposamena egin nion eta gustura 
onartu zuen.

Zure kabuz eta baimenik gabe egin duzu 
dokumentala.
Baimen berezia eskatu behar da AEBe-
tan filmatzeko, baina nik ez nuen eskatu. 
Chuck Dk eta lagunek ikusi zuten egile 
xumea nintzela eta Tonyren gaineko fil-
ma egiteko ate guztiak ireki zizkidaten. 
Euren eskutik ghettoan sartu ahal izan 
nintzen, izan ere, Los Angelesen, Holly-
wood-ez beste, baduzu Watts auzoa. 
Tony bizi den ingurua da eta, zuria ba-
zara, ezin zara handik zure kasa ibili. n

“Marokoko hedabideak eta iritzi publikoa kontra genituen, eta barnealdean oso jende gutxik eman zigun laguntza”.
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